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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1100441-75.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são 
apelantes/apelados CAMILA DIAS DE MEDEIROS e BRUNO BIANCHI 
RIBEIRO, é apelada DECOLAR. COM LTDA e Apelado/Apelante 
ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 
provimento ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso da 
corré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS 
CARLOS DE BARROS.

São Paulo, 19 de março de 2018. 

Álvaro Torres Júnior
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 38790
APEL.Nº: 1100441-75.2014.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTES. : Camila Dias de Medeiros e outro e Royal Caribbean Cruzeiros 
Brasil Ltda.
APDOS. : Camila Dias de Medeiros e outro, Royal Caribbean Cruzeiros 
Brasil Ltda. e Decolar.Com Ltda.
SENTENÇA DO JUIZ: André Luiz Tomasi de Queiroz

RESPONSABILIDADE CIVIL  Indenização por danos 
materiais e morais  Aquisição de pacote de viagem  Cruzeiro 
marítimo  Autores foram impedidos de embarcar no navio 
pertencente à corré Royal Caribbean  Não demonstrados com 
clareza os motivos dessa recusa  Falha na prestação de 
serviços  Ocorrência - Responsabilidade objetiva e solidária 
das integrantes da cadeia de consumo (cf. arts. 12 a 14, 18 a 
24 e 7º, todos do CDC) - Dano moral  Ocorrência  Prova  
Desnecessidade  Dano “in re ipsa”  Fixação da indenização 
em R$ 5.000,00 para cada autor  Valor insuficiente - 
Majoração  Possibilidade  Indenização majorada para R$ 
10.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste 
acórdão.
REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO  Inadmissibilidade  
Ausência de má-fé na cobrança  Inteligência dos arts. 940 do 
CC e 42 do CDC  Restituição simples.
DANOS MATERIAIS  Correção monetária a partir da data do 
pagamento do pacote turístico e não do ajuizamento da ação. 
Recurso dos autores em parte provido e desprovido o recurso 
da corré.

1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou 

parcialmente procedente esta ação para (i) condenar solidariamente as 

corrés ao pagamento de R$ 3.732,70 (corrigidos monetariamente pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento da 

ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação), (ii) condenar a 

corré Royal Caribbean ao pagamento de indenização por danos morais de 

R$ 5.000,00 a cada autor (corrigidos monetariamente pela Tabela Prática 
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do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento  e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação) e (iii) condenar as corrés, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, metade para 

cada uma.

Sustentam os autores que a repetição dobrada do 

indébito é cabível, pois é uma sanção civil ao fornecedor de serviços que 

age de forma abusiva. Alegam que a correção monetária referente aos 

danos materiais deve ter como termo inicial a data do desembolso 

(28-3-2013) e não o ajuizamento da ação. Pleiteiam a majoração do valor 

indenizatório dos danos morais e pugnam pelo prequestionamento da 

matéria. 

Alega a corré Royal Caribbean que não praticou 

qualquer ato ilícito passível de indenização, pois o impedimento do 

embarque se deu por culpa exclusiva dos autores, que se recusaram a 

entregar a documentação pessoal necessária. Afirma que não houve falha 

na prestação de serviços e que os danos morais devem ser afastados, pois 

inexistentes. Requer a reforma da sentença recorrida para que os pedidos 

sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, se reduza o quantum 

indenizatório. 

Recursos tempestivos, bem processados, contrariados e 

recebidos no duplo efeito.

2.1. A sentença recorrida foi publicada na vigência da 
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Lei 13.105/2015, aplicando-se à espécie as regras da nova legislação 

processual civil. 

2.2.  Somente os autores e a corré Royal Caribbean 

Cruzeiros Brasil Ltda. interpuseram recurso de apelação contra a sentença, 

enquanto a corré Decolar.com Ltda. realizou o depósito do valor da 

condenação e requereu a extinção do feito (cf. fl. 277-278).

2.3. Restou incontroversa a não realização da viagem de 

cruzeiro pelos autores em razão da negativa de embarque no navio 

pertencente à corré Royal Caribbean.

A sentença recorrida corretamente assentou a 

responsabilidade das corrés pela falha na prestação de serviços consistente 

na negativa imotivada de embarque no navio e consequente não realização 

da viagem pelos autores.

As corrés afirmaram em suas contestações que não 

cometeram ato ilícito e reputaram devido o impedimento do embarque dos 

autores, cada qual com suas motivações (recusa na apresentação de 

documentos pessoais necessários ao embarque e comentário 

ofensivo/perigoso em página pessoal de rede social), mas não apresentaram 

provas que corroborassem suas alegações.

Ora, se fizeram aquelas alegações, cabia a elas 

produzirem a prova respectiva, quer porque estão sujeitas às normas do 

CDC, quer porque não podiam ignorar, como fornecedores de serviços, 
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que as regras do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, 

podem ser invertidas. Notadamente por ser verossímil a alegação dos 

autores e por serem estes hipossuficientes.

Ademais, seria até impossível aos autores fazerem a 

prova negativa e nem se afiguraria razoável exigir-se isso deles, o que os 

colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a 

atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível.

Aliás, é princípio comezinho de direito probatório que 

não se exige prova de fatos negativos, ao qual se agregam a inversão do 

ônus probatório (cf. art. 6°, inciso VIII, do CDC) e a assunção desse 

encargo por força da atividade lucrativa na exploração do negócio, da qual 

decorre a responsabilidade objetiva.

Não se pode ignorar, ademais, haver responsabilidade 

objetiva do fornecedor pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 

do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 

21, 23 e 24).

É o quanto basta para que se reconheça o dever de 

indenizar, pois, frise-se, não demonstrados com clareza os motivos da 

recusa do embarque.

No mais, bem ressaltou o juízo de primeiro grau (cf. fls. 

235-236): 

“No presente caso, patente a relação de consumo entre 
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as partes, razão pela qual, aplicável o CDC em todos os seus termos. 
Conforme dispõe o artigo 7º, § único, havendo mais de um autor da 
ofensa, a responsabilidade será solidária. No presente caso, sustentam os 
autores, além do vício, fato do serviço, já que extrapola eventual ofensa 
patrimonial. Dessa forma, embora tenha alegado a ré Decolar.Com que 
apenas intermedeia a relação jurídica entre as partes, entendo que deve 
também responder pelos danos patrimoniais, todavia, não deve responder 
pelas questões de natureza extrapatrimonial, já que não possuía nenhuma 
ingerência acerca dos fatos ocorridos quando da ocasião do embarque. 
Nesse sentido, demonstrada a responsabilidade das rés, já que as provas 
são claras acerca da negativa de embarque e ausente qualquer elemento a 
demonstrar que a negativa se deu de forma fundada. Embora a ré Decolar 
tenha alegado que a negativa se deu pelo fato de uma postagem no 
facebook, sobre eventual bomba, a questão não está demonstrada por 
documentos e a preposta não soube afirmar com precisão acerca do 
evento. A ré Royal, embora tenha alegado ausência de documentos no 
embarque, o fundamento resta afastado, especialmente pela ausência de 
especificação acerca de quais documentos e pela testemunha dos autores 
que afirmou, que a negativa se deu sem explicação clara. Dessa forma, 
demonstrada a conduta, assim como o nexo causal que na 
responsabilidade objetiva é determinado pela Lei, pelo descumprimento de 
um dever objetivo previsto no CDC, e demonstrado o dano patrimonial, 
devem as rés serem condenadas de forma solidária pelo ressarcimento do 
valor das passagens. Todavia, o ressarcimento deve ser de forma simples, 
já que a aplicação do artigo 42, § único pressupõe cobrança indevida, o 
que não é o caso, em especial pela relação jurídica subjacente. Por fim, 
deve a ré Royal responder de forma singular pelos danos morais, 
notadamente, por restar demonstrado a frustração em razão da vedação 
ao embarque. (...)”.

2.4. No concernente aos danos morais, a falha na 

prestação dos serviços pode dar ensejo a dano moral.

Dano moral, exatamente porque moral, não se 

demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do 
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homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re 

ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, 

em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à 

honra, à dignidade.

Por isso, não se há de “falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação” (cf. 

REsp. 86.271-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo 

sentido: REsp 687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 

364, REsp  595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 

352, REsp 295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 

p. 298, AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 

7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min.  Aldir Passarinho 

Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298.

Depois, todos sabem, e aqui não foi diferente, dos 

transtornos para resolver tais acontecidos, com informações 

desencontradas, má vontade de funcionários e outros dissabores bem 

conhecidos dos clientes, os quais, no presente caso, resultaram na 

frustração da viagem dos autores.

Aí estão, portanto, a ação e a lesão (in re ipsa), 

resultando à corré Royal Caribbean o dever de indenizar os danos morais, 

dispensada qualquer outra prova.

2.5. A doutrina inclina-se no sentido de conferir à 
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indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, 

quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, 

Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos 

de natureza não patrimonial (CF, art. 5º, incisos V e X) deve receber uma 

soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as 

circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva 

(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.

Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador 

do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, 

persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a 

compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em 

contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, 

moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento 

impingido.

Esta Câmara tem procurado, dentro do possível, 

estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja 

de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra 

de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem 

médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o 

fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e 

sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da 

reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar 

o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício 

de sua atividade e evite a reincidência.
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Sopesados esses fatores, observado o critério da 

razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o 

arbitramento se opere sem abusos ou exageros a indenização arbitrada em 

primeiro grau (R$ 5.000,00) fica elevada para R$ 10.000,00 a cada autor.

A correção monetária incide a partir da data deste 

acórdão, conforme a Súmula 362 do Colendo STJ: “a correção monetária 

do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”.

2.6. Descabida a repetição dobrada do indébito, 

porquanto não caracterizada a cobrança de má-fé. O valor do pacote de 

viagem deve ser restituído de forma simples, conforme assentado na 

sentença recorrida.

As disposições dos arts. 42 do CDC e 940 do CC/2002 

são aplicáveis quando há evidente má-fé do credor, que não se verifica na 

espécie.

Dispõe a Súmula 159 do STF: “cobrança excessiva, mas 

de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil [atual art. 

940 do CC/2002]”.

“A cobrança motivada por engano justificável não dá 
margem à aplicação de qualquer penalidade, pois o objetivo do legislador é 
o de coibir práticas dolosas ou, pelo menos, gravemente culposas” (cf. 
Fábio Ulhoa Coelho, Comentários ao Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor, coordenação de Juarez de Oliveira, Saraiva, 1991, p. 
173-174).
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Nesse sentido há precedente do STJ:

“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser 
possível, tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia 
paga indevidamente, em obediência ao princípio que veda o 
enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão ser operadas de 
forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da 
instituição financeira. Precedentes” (cf. REsp nºs 401.589/RJ e 
505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG (AgRg no REsp 706365/RS; 
AgRg no REsp 2004/0168868-4, Min. Jorge Scartezzini, j. 02-02-2006).

2.7. A sentença merece pequeno reparo, porém, quanto 

ao termo inicial da correção monetária para a indenização do dano 

material, pois deve ser considerada a data do desembolso (28-02-2013) (cf. 

fls. 37-38) e não a data do ajuizamento da ação.

3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao 

recurso dos autores e nega provimento ao recurso da corré.

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
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